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Audit Zapowiedziany 

Niniejszym jednostka certyfikująca: 

LRQA France SAS  

będąc akredytowaną jednostką certyfikacyjną dla certyfikacji IFS oraz posiadając stosowna umowę z 
właścicielami Standardu IFS, potwierdza że  

JOGO Łódźka Spółdzielnia Mleczarska  

ul. Omłotowa 12, 94-251 Łódź, Polska 

 

 

 
 

Identyfikacyjny numer weterynaryjny: PL10611601 WE 

COID: 60962 

 

 

Spełnia wymagania przedstawione w:  

 

IFS Food Version 6.1, November 2017  

 

oraz innych powiązanych dokumentach normatywnych  

 

na poziomie wyższym  

z wynikiem 96,30% 

 

 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe 

Wystawiony przez: Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.  

w imieniu: LRQA France SAS 

    

Data auditu:  6 marzec 2019 

 

Data ponownej oceny, od: 4 styczeń 2020 

do: 14 marzec 2020 

Numer Identyfikacyjny Certyfikatu: 10186492 

Data wydania certyfikatu: 23 kwiecień 2019 

Data ważności certyfikatu: 24 kwiecień 2020 

Numer Zatwierdzenia: 00013581 

 

 

 

Dla zakresu auditu: 

Produkcja mleka pasteryzowanego pakowanego w butelki PET i opakowania foliowe, śmietany i śmietanki 
pakowanej w pojemniki plastikowe i stalowe, napojów fermentowanych pakowanych w kubki i butelki foliowe, 
mleka zagęszczonego pakowanego w metalowe kontenery, sera twarogowego w opakowaniach foliowych,  

lodów w opakowaniach foliowych, masła w foli aluminiowej, mleka UHT. 
Oprócz własnej produkcji firma zleca procesy i / lub produkty. 

Zakres produktów: 4 - Nabiał 

Zakres technologii: B, C, D, F 
 

 


